
Finansiering for kvalitet 
 
Ole Petter Ottersen, rektor UiO 



Hva ønsker dere av 
finansieringssystemet/finansieringsvirkemidler? 
 
Hva fungerer godt/hva fungerer mindre godt? 
 
Er det slik at det nåværende 
finansieringssystemet fremmer kvalitet? 



NEI  



På forskningssiden: RBO ved UiO 



På utdanningssiden: Sektoren som helhet 







«Regjeringens ambisjon er at to prosent av 
de konkurranseutsatte midlene i Horisont 
2020 tilfaller norske aktører. Ambisjonen vil 
kreve en økning i deltakelsesnivået på i 
overkant av 60 prosent sammenlignet med 
7. rammeprogram.»  



“The grants are flexible, so that all costs for a specific project 
can be covered, and portable, meaning that if grant holders 
move to another university or institute, the grant moves with 
them.” 



I tillegg til å øke RBO-potten ytterligere, bør det innføres et nytt 
element som særskilt premierer forskningskvalitet og arbeidet for 
å frembringe de internasjonalt ledende forskningsmiljøene som 
regjeringserklæringen etterspør.  
 
Det nye insentivelementet kunne rettes inn mot tildeling av 
bevilgninger fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) og 
koordinering av større EU-prosjekter.  
 
Økningen av budsjettmidler på dette grunnlaget vil kunne 
finansiere nye forskningssatsinger og bidra til fornyelse av 
forskningsinfrastruktur, samt gjøre det mulig å etablere nye 
forskningsbaserte utdanningsløp. I tillegg vil tiltaket i seg selv 
gjøre EU-finansiering mer attraktivt. 
 
 



En spesifikk insentivkomponent knyttet til ERC-tildelinger 
kan bli avgjørende for å sikre at ERC får positive effekter for 
det norske forskningssystemet, og ikke en paradoksal 
negativ effekt.  
 
De som får en bevilgning fra ERC, kan ta denne med seg og 
flytte til en annen institusjon i Europa. Dette gir en fordel for 
de institusjonene som kan tilby de beste betingelsene, ikke 
minst i form av moderne infrastruktur.  
 
Disse vil kunne holde på sine egne ERC-forskere og i tillegg 
tiltrekke seg andre, fra konkurrerende universiteter. Motsatt 
vil universiteter som kommer i bakleksa når det gjelder 
infrastruktur og forskningsbetingelser, kunne oppleve at en 
ERC-bevilgning blir en pyrrhosseier: Forskeren med ERC-
suksess finner rikere beite utenlands. 
 
Dit må vi ikke komme.    
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